
J resen tcició 

Les eleccions municipals darrerament celebradas han sltuat en 
els Ilocs de responsabilítat deis nostres municipis i de la Diputació, 
homes elegits peí poblé, decidits a reparar injustícies com la que 
en nom d'uns arguments ben pobres es va cometre amb el poblé 
de Salt. 

Aquest sentiment, ámpliament compartit pels regidors de l'Ajun-
tament de Girona ha fet possible que Salt recuperes una part, ¡a sé 
que petita, pero de moment Túnica possible, d'autonomia en la ges-
tió deis seus propis interessos col-lectius. Tots esperem que l'Estatut 
¡ el Parlament de Catalunya facin possible la Llei que repari defini-
tivament la injusticia comesa. 

Mentrestant els ve'íns han estrenat Consell Municipal, presidit per 
l'arnic Moré i constitu'ít per homes honestos, capagos i disposats a 
treballar amb entusiasme. 

El poblé que ha rebut amb esperanza, aquest inici de retroba-
ment, ens ha semblat que rnereixia també una especial atenció per 
part de la Diputació, que si bé de moment no pot ésser concretada 
de manera mes generosa, es vol manifestar a través d'aquest número 
especial de la Revista de Girona que li hem volgut dedicar. 

Joan Vidal i Gayola '^^'^' ^ ' Pol^'^ ^^ ^^ '^ ^ ' testimoni de la nostra considerado i la 
„ .. , , sequretat que la Diputació recolzará, quan el moment arribi, la vo-
, n. , .. luntat democraticament expressada, deis seus veins. 
m Uiputacfii ' 

íin ríirojiíi Poblé de Salt: Endavant i per molts anysü! 

Un altre gra de sorra, el nostre, s'incorpora a la Redacció i... 
Un llarg camí ens precedeix. Una munió de treballs, estudis han forjat 
la centenaria tradició de la «Revista de Girona». Tot un recull his
torie de cabdal importancia. Etapes diverses i ben característiques 
que han fet d'aquesta Revista una eina de consulta indiscutible i 
notable. Ens empeny la natural iNusió i convengut desig de treballar 
aferrissadament amb la Redacció i coNaboradors, per a seguir fent 
la crónica cultural que ens correspon. I volem que la «Revista de 
Girona», esdevingui una eina indiscutible en la nostra constant per 
enlairar el nivell cultural de totes les nostres comarques gironines. 
Una eina al servei de la cultura en la qual tots els missatges hi puguin 

Arcadi Calzado teñir cabuda. Una revista que com en la present edició s'atura en 
Vic.n l'msiiiitíií i un poble, Salt preparant un número monográfic, o esdevé el recull 
Pmwni f/íí i'.ultuvü coordinat de treballs diversos de natural Interés. 


